Zmluva o výpožičke č. MsP/19/00020
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len Zmluva“) medzi zmluvnými stranami, ktorými sú
1. Požičiavateľ:

Marek Gemeran
služobne zaradený na Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy - Stanica jazdeckej polície a kynológie
(ďalej len „požičiavateľ“)

2. Vypožičiavateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení: Ing. arch. Matúšom Vallom – primátorom,
so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
s poverením na podpisovanie pre JUDr. Mareka Gajdoša - náčelníka
Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
(ďalej len „vypožičiavateľ)
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)
Čl. 1.
Predmet výpožičky
1. Na základe tejto Zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného
dočasného užívania predmet výpožičky za podmienok určených touto Zmluvou a to psa
menom BOĎO, nar. 8.2.2018, plemeno nemecký ovčiak, farba čierna, mikročip:
941000023323711, v hodnote 236 eur, za účelom jeho zaradenia do stavu služobných psov
Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „MsP
Bratislava“), kde bude využívaný vo výkone služby mestskej polície.
2. K prevzatiu predmetu výpožičky dôjde dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Čl. 2.
Záväzky zmluvných strán
1. Požičiavateľ predloží potvrdenie o zdravotnom stave predmetu výpožičky.
2. Požičiavateľ prehlasuje, že predmet výpožičky nie je poistený.
3. Požičiavateľ prehlasuje, že predmet výpožičky bol preskúšaný na základe minima v súlade
so Skúšobným poriadkom pre služobných psov MsP Bratislava a získal dostatočný počet
bodov, čím splnil podmienku zaradenia do výkonu služby spolu so psovodom.
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet výpožičky prevezme od požičiavateľa a umiestni ho
vo svojich priestoroch. Ďalej sa zaväzuje, že vykoná zdravotnú prehliadku predmetu
výpožičky svojim zmluvným veterinárnym lekárok a predmetu výpožičky poskytne počas
pobytu u neho primeranú zdravotnú starostlivosť, výcvik a stravu na svoje náklady.
5. V prípade úrazu poskytne vypožičiavateľ predmetu výpožičky zdravotnú starostlivosť.

Čl. 3.
Osobitné ustanovenia
1. Doba vypožičania predmetu výpožičky je po dohode zmluvných strán na čas neurčitý.
2. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou
ktorejkoľvek zmluvnej strany, aj bez udania dôvodu, s výpovednou dobou jeden mesiac,
ktorá začne plynúť prvým dňom po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.
3. Platnosť a účinnosť Zmluvy končí aj úmrtím predmetu výpožičky.
4. V prípade smrti predmetu výpožičky v dôsledku úrazu a po preukázaní zodpovednosti za
takú udalosť zamestnancovi vypožičiavateľa (s výnimkou požičiavateľa), uhradí
vypožičiavateľ požičiavateľovi náhradu škody vo výške hodnoty predmetu výpožičky.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak k úmrtiu predmetu výpožičky dôjde bez zavinenia
zamestnanca vypožičiavateľa z dôvodov nepredvídanej udalosti z vyššej moci (živelnej
pohromy, zmeny poveternostných podmienok) prípadne, ak smrť predmetu výpožičky bude
spôsobená následkom jeho splašenia sa, pričom jeho ovládanie bude mimo dosahu
a možností zamestnancov vypožičiavateľa, v takých prípadoch nie je vypožičiavateľ
povinný požičiavateľovi nahradiť škodu.
Čl. 4.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, dva pre vypožičiavateľa a jeden pre
požičiavateľa.
3. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke vypožičiavateľa.

V Bratislave.....................
Požičiavateľ:

.............................................
Marek Gemeran

V Bratislave .........................
Vypožičiavateľ:

................................................
JUDr. Marek Gajdoš
náčelník MsP Bratislava

